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Dnr 

Ansökan – Tillgodoräknande av kurs 

Jag ansöker om att få tillgodoräkna mig nedanstående kurser och bifogar vidimerade betygskopior/ 
examensbevis, kursplaner eller motsvarande över de kurser som ligger till grund för ansökan. 

Anvisningar 

Ansökan skickas därefter till Rättssociologiska institutionen, Box 42, 221 00 Lund. Märk kuvertet 
med ditt program/kurs.  

Vid utlandsstudier vid ett universitet inom EU samt Island, Norge, Schweiz och Turkiet 
tillgodoräknas 1 ECTS med 1 högskolepoäng (hp). Studier i andra länder tillgodoräknas i proportion 
till den prestation som krävs för inhemska studenter att ta examen på nominell tid vid det specifika 
universitetet. Vid tillgodo av utlandsstudier ska du fylla i en blankett per utbytestermin.  

Fylls av student 
Personnummer: Program: Specialisering: 

Namn: E-post:

  Grundas på (har läst/gjort): 
Nr: Kurskod: Kursens/delkurs namn: hp/p: Bilaga nr: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Underskrift  _______________________ Datum   ______________________________ 

(studenten) 
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Motsvaras av kurs vid Rättssociologiska institutionen (slipper läsa): 

Nr: Kurskod: Kursens namn (alt terminen): hp: Nivå: (V) 
Valfri 
(U) 
Utbytt 

Ingå i spec. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Studierektors beslut om avslag på tillgodoräknande kan överklagas. Regler för överklagande alternativ 
omprövning regleras enligt Högskoleförordningen Kap 12. 

Institutionens anteckningar: 

         Ansökan tillgodoräknas i sin helhet 

         Ansökan avslås/tillgodoräknas delvis enligt särskilt utsänt beslut 

Motivering till avslag: 

Beslutsfattare Namnförtydligande Beslutsdatum 

Handläggare Namnförtydligande Expdatum/Reg i Ladok 
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Rättssociologiska institutionen Bilaga 

Information vid tillgodoräknande av högskolepoäng 

Högskoleförordning SFS 1993:100 Kap. 6 

Utbytesstudenters tillgodoräknande efter utlandsstudier 

Utbytesstudenter vänder sig till internationella kontoret efter hemkomst med betyg som 
ska tillgodoräkas vid Rättssociologiska institutionen. 

Behörighetsgrundande ekvivalering av kurser 

Behörighetsgrundande ekvivalering mellan olika grund- och avancerade nivåer läst vid 
annat lärosäte görs av studievägledare. 

Tillgodoräknande av del i kurs, sker efter ansökan 

Före ansökan 

Innan du ansöker bör du göra en egen bedömning av dina kunskaper och färdigheter i 
förhållande till de krav som ställs i kurs du önskar få tillgodoräknad 
(kursen/utbildningen vid Rättssociologiska institutionen där du nu är student). Gör din 
bedömning utifrån kursens lärandemål. Motsvarar dessa ditt tidigare lärande? 
Kursplanens beskrivning av innehåll, kurslitteratur samt bedömning av studenters 
prestationer i kursen är också värdefull information till dig före ansökan.  
Anser du att dina kunskaper och färdigheter stämmer överens med det som kursen 
kräver går du vidare med din ansökan. Lärosätets bedömning av en ansökan om 
tillgodoräknande grundas på meriter från högskoleutbildning 
(kursbevis/examensbevis/studieintyg eller motsvarande tillsammans med kursplan och 
litteraturlista). 

Ansökan om tillgodoräknande kan göras efter att du är antagen till en utbildning och har 
tackat ja till erbjuden utbildningsplats. Ansökan kan även lämnas efter att du är 
registrerad på utbildningen. Endast du som är student vid Rättssociologiska institutionen 
kan komma ifråga för tillgodoräknande. Som student räknas du som är antagen och 
bedriver utbildning hos oss. 
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Anvisningar för ifyllandet av blankett 

Ange tidigare utbildning(ar)-Grundas på (har läst). 
Ange kurskoder, kurs/delkurs namn respektive på annat sätt förvärvade kunskaper och 
färdigheter som du vill att bedömningen grundas på. 

Motsvarars av kurs/delkurs vid Rättssociologiska institutionen (slipper läsa). 
Ange kurskod och delkurs i den utbildning du nu studerar vid Rättssociologiska 
institutionen som du önskar få tillgodoräknad 

Till din ansökan bifogas de dokument som styrker tidigare utbildning exempelvis 
utbildningsbevis, betyg eller kursintyg. Det krävs också en beskrivande information 
om utbildningen ifråga till exempel kursplan och litteraturlista. 

Din ansökan ska dateras, skrivas under och skickas in till: Rättssociologiska 
Institutionen, Box 42, 221 00  Lund. 

Observera att institutionen gör bedömningen utifrån det underlag som du lämnat 
genom din ansökan. Innan du lämnar ansökan, tänk igenom vilken relevant information 
som du vill att bedömningen ska grundas på. Underlag skall vara verifierade/bestyrkta 
kopior. 

Tänk på att tillgodoräknade poäng kan påverka din rätt till studiemedel från CSN. 
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